
Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, nazywamy elektrolitami. 
Nieelektrolity to substancje, których wodne roztwory nie przewodzą prądu.

Zastosowanie elektrolitów:



Wskaźniki kwasowo-zasadowe (indykatory) to substancje, które pod wpływem zmian 
odczynu środowiska zmieniają barwę. Rozróżniamy trzy odczyny r-rów:

-odczyn kwasowy

-odczyn zasadowy

-odczyn obojętny

Wskaźniki stosowane są do określania odczynu roztworu, najczęściej w postaci papierków 
wskaźnikowych, na które nanosi się krople badanego roztworu. W zależności od odczynu r-
ru wskaźniki zmieniają swoją barwę.

Najczęściej stosowanymi wskaźnikami w chemii są:

-papierek uniwersalny

-fenoloftaleina

-oranż metylowy



Wskaźniki naturalne 

Wywar z czerwonej kapusty jest fioletowy, zmienia się na czerwono w środowisku kwasowy
i na zielono w zasadowym.

Hortensja ogrodowa zmienia ubarwienie kwiatów w zależności od kwasowości gleby i 
przybiera kolory: niebieski przy odczynie kwasowym i jasnoróżowy przy odczynie 
zasadowym.

        



Czerwona pelargonia, podobnie jak czerwona kapusta, może okazać się wygodnym w użyciu
wskaźnikiem.

                

Herbata z cytryną ma, jak wiemy, bursztynowe zabarwienie. Ale wystarczy dodać do niej 
odrobinę roztworu zasady (oczywiście nie nadaje się wtedy do picia!), aby kolor od razu 
ściemniał , a po wciśnięciu cytryny herbata zrobi się koloru żółtego.

                     



Sok z jagód - w środowisku kwaśnym roztwór jest czerwonofioletowy, ale po dodaniu 
zasady zmienia barwę na zieloną 

                  

Jagody to nie jedyne rośliny, których sok może pełnić rolę wskaźnika. Wyraźny efekt zmiany 
barwy uzyskamy również, stosując jeżyny, czarne porzeczki, aronię, winogrona (o 
czerwonym i fioletowym kolorze), wiśnie, rzodkiewki, rabarbar i wiele innych. Ich barwniki 
w środowisku kwasowym są przeważnie czerwone, w zasadowym niebieskie lub fioletowe.

Wskaźnikami zapachowymi są cebula i olejek wanilinowy, które w środowisku silnie 
zasadowym nie wydzielają charakterystycznych zapachów.

Proszę sporządzić notatkę według następujących punktów:

1. Elektrolity i nieelektrolity- definicje i przykłady

2. Zastosowanie elektrolitów

3. Rodzaje odczynu r-ru

4. Wskaźniki – definicja i przykłady wskaźników chemicznych wraz z ich barwą w 
różnych środowiskach (tabela)

5. Przykłady wskaźników naturalnych.

Do sporządzenia notatki możecie wykorzystać info zamieszczone powyżej lub w 
podręczniku str. 202 -208.


